
Köstendilli Süleyman Şeyh ı' nin Kütü 'l-Uş
şfik ve Hü lfisatü 'i-Esrar Adlı Eseri, 1998, 

MÜ Sosyal Bi l imler Enstitüsü) . 9. Şerh-i 
Kelam-ı Kibôr (İÜ Ktp , TY, nr. 3469/ 2, vr. 
88b-9Qb). 10. Nikôtü 'l -hikem. insan- ı ka
mil , insan fıtratı , dünya alemi, hakikat-i 
meadln, hakikat-i insaniyye, yakin ve ira
de gibi konuları ihtiva eder (Süleymaniye 
K tp ., Se rez , nr. 151 O, Hacı Mahmud Efen
di, nr. 2563; Tübingen Devlet Kitaplığı Ar
ş iv i , nr. 1402; AÜ DTCF Ktp. , Yazmalar, M. 
Con, nr. 371/2) 11. Kitab-ı Talia ti esra
ri'l-ilahiyyeti's-sermediyye. Eserde tev
hid ve ilhad, ma'rifet-i nefs ve marifetullah, 
hazarat- ı hamse ve a'yan-ı sabite, küfr-i 
hakiki, muhabbet, nefis, sır, hakikat, zat 
ve vücCıd konuları işlenınektedir (Süleyma
niye Ktp. , Serez. nr. 1504, Hacı Mahmud 
Efendi, nr. 2573 ; İÜ Ktp., TY, nr. 923/1 , vr. 
Jb-24a) 12. Medar-ı Salikan ( İ Ü Ktp., TY. 
nr. 2242/ 2. vr. 32b-64b) 13. Etvar-ı Hace
gan (İÜ Ktp. , TY, nr. 2242/3, vr. 65b-83b) 

14. Te'vilfıt-ı Erbain. Kırk hadis şerhidir 
(Süleymaniye Ktp. , Hacı Mahmud Efendi , 
nr. 271 O/I , vr. ı b-ı 4b ). 15. Şerh-i Kelami'l
Vasıti ( İÜ Ktp ., TY, nr. 3469/ 3, vr. 9ı b-95 a ) . 

16. Şerh-iKelimat-ı Bedreddin (İÜ Ktp., 
TY, nr 3469/ 4, vr. 95 b-ıoı a ı . 17. Şerh-iKe

lôm-ı Ca'fer-i Sadık ( İÜ Ktp., TY, nr. 3469/ 

5, vr. 101 b_J ı ı b). 18. Mecmau'l-maarit. 
Tasavvuf terim lerine dairdir (Süleymaniye 
Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, nr 2549 ; iü 
Ktp. , TY, nr. 923/ 2, vr. 25b-43b). 19. Sub
hatü '1-levayih. Taalluk, tahalluk ve ta
hakkuk açısından abadile, otuz üç tasav
vuf terimi ve doksan dokuz layihayı ihtiva 
eder (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı
ğı , Osman Ergin, nr. 3 17, vr. 79b- ı 39a ) . 20. 
Şerh-i Ba'z-ı Gazeliyyat. Niyazi-i Mısrl 
ile Nakşl-i Akkirmanl'nin bazı gazellerinin 
şerhine dairdir (İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığ ı , Osman Ergin , nr. 283 , vr. 77b-

92a) 21. Şerh-i N unan. NCın harfinin ta
sawufi manasma dair bir beytin şerhidir 

(İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı , Os
man Ergin , nr. 283, vr. 92b-93a ). Bahrü'l
velCıye'de adlarını zikrettiği diğer eserle
ri şunlardır: Risale-i Şerh-i Celaliyye, 
Es 'iletü'l-esrar, Tebsıratü'l-irfan, Tarih-i 
Köstendil, Risale-i Vesaya, Usulü'l-vu
sul. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Süleyman Şeyh!, Lemaat-ı Nakşibendiyye, iü 
Ktp. , TY, nr. 200, vr. 3'-22b; a.mlf .. Terklbat-ı Er
bam, iü Ktp., TY, nr. 3469/6, vr. 112b-113b; a.mlf .. 
Mektabi'it-ı Erbaln, İÜ Ktp ., TV, nr. 3469/7 , vr. 
134'-186' ; a.mlf .. Bahrü'l-veliiye: 1001 Süfi(haz 
Sezai Küçük- Semih Ceyhan ). İstanbul 2007, ha
zırlayanlarm girişi , s. 25-47; Osmanlı Müellif
leri, 1, 88; Ali Yılmaz, Köstendilli Süleyman Şey-
hi, Ankara 1989. ı:iJ 
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SÜLEYMAN b. TARHAN 
( ul>_ıb~u~ l 

Ebü'l-Mu'temir Süleyman 
b. Tarhan et-Teymi 

(ö. 143/761) 

Hadis hafızı , tabii. 
_j 

Muhtemelen 46 (666) yılında doğdu . 

Basra'da ikamet eden Beni Teym b. Mürre 
ile birlikte yaşadığı için Teyml nisbesiyle 
anılır. Tarhan adının Altaylar'da eski Türk
ler'de demircilere ve sanatkarlara, siyasi
dini nüfuzu olan kişilere verildiğinden ha
reketle onun Türk asıllı olduğunu ileri sü
renler olmuşsa da kaynaklarda bu yönde 
bir bilgi yoktur. Kendisi gibi oğlu Mu'te
mir de muhaddis olup rivayetleri Kütüb-i 
Sitte'de yer almıştır. Daha çok Süleyman 
et-Teyml diye tanındı. Sahabeden Enes b. 
Malik ile görüşerek ondan on dört hadis 
rivayet etti. Kendilerinden hadis rivayet et
tiği diğer hocaları büyük tabiller olup bun
lar arasında Tavüs b. Keysan, EbCı Osman 
en-Nehdl, Hasan-ı Basrl, Sabit el-Bünanl, 
EbCı İshak es-Sebu, Katade b. Diame ve ak
ranı A'meş zikredilir. Kendisinden başta 
oğlu Mu'temir olmak üzere hacası EbCı is
hak es-Sebu, Şu 'be b. Haccac, Süfyan es
Sevrl. Süfyan b. Uyeyne, Zaide b. Kuda
me, Hammad b. Seleme, Abdullah b. Mü
barek gibi muhaddisler hadis rivayet etti. 
Ali b. Medini'ye göre Süleyman b. Tarhan, 
200 kadar hadis rivayet etmiştir. Ahmed 
b. Hanbel, Yahya b. Main, Nesa! ve Ebü'l
Hasan el-İcll gibi hadis münekkitlerinin 
onun sika olduğunu söylemelerine karşı

lık İbn Uleyye, Yahya b. Main, EbCı Zür'a er
Razı. EbCı Hatim er-Razi gibi hadis tenkit
çileri. Süleyman b. Tarhan'ın kendilerinden 
bizzat hadis dinlemediği bazı kimselerden 
hadis rivayet ettiğini belirterek, onun ted
lls yaptığını söylemişlerdir. Ayrıca mürsel 
r ivayetleri dolayısıyla eleştirilmiş , ancak 
Yahya b. Said el-Kattan bunların çok faz
la olmadığını belirterek onu savunmuştur. 

Basra'nın tanınmış üç hadis hafızından bi
ri kabul edilen Süleyman'ı Şu'be b. Hac
cac sadık bir ravi diye değerlendirmiş, onun 
Hz. Peygamber'den hadis rivayet ederken 
hata etme korkusuyla renkten renge gir
diğini belirtmiştir. Süleyman b. Tarhan ta
lebelerine beş hadisten fazla rivayet et
mez, daha fazla rivayet etmesi için ısrar 
edeni de azarlardı. Onun bir özelliği de 
kendisine hadis rivayet edeceği kimsenin 
ehliyetini tesbit etmek için onu imtihan 
etmesiydi. Basra'nın zahidleri arasında sa
yılan Mu'temir b. Süleyman ile birlikte sa
baha kadar mescidleri dolaşıp her birinde 

SÜ LEYMAN b. YESAR 

namaz kılardı. Oğlu onun kırk yıl boyunca 
gün aşırı oruç tuttuğunu söylemiştir. Sü
leyman b. Tarhan Zilkade 143'te (Şubat 
761) Basra'da vefat etti. Hz. Ali'ye muhab
betiyle bilindiği kaydedilen Süleyman ' ı ha
disçi kimliğinin yanında tarihçi ve ilk me
gazi alimi olarak görenler de olmuştur. Fu
at Sezgin, onun Kitôbü'l-Megazi adlı bir 
eserinden söz etmiş, Hatlb el-Bağdadl'

nin bu kitabı rivayet etmek için Dımaşk' 

ta bir hacasından icazet aldığını belirtmiş
tir. 
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kaşe ). s. 475-476; İbn Ebu Hatim, el-CerJ:ı ve't-ta'
dll, IV, 124-125; İbn Hibban, eş-Şikat, IV, 300-
301; Ebu Nuaym, /:filye, lll, 27-37; Mizzl, Teh?f
bü 'i-Kemal, XII , 5-12; Zehebl, A 'lama 'n-nübela', 
VI, 195-202; a.mlf., Te?kiretü'l-J:ıuff~. ı, 150-151; 
a.mlf., Tarl/].u 'l-islam: sene 141-160, s. 156-159; 
İbn Hacer, Teh?lbü't-Teh?lb, IV, 201-203; Sez
gin, GAS [Ar.), ll, 83-84; Wensinck. el-Mu'cem, 
VIII, lll ; Zekeriya Kitapçı. SaadetAsrında Türkler 
İlk Türk Sahi'ibe, Tabil ve Tebea Tabilleri, Kon-
ya 1993, s. 96-102. ı:iJ 

M BİLAL SAKLAN 

r 

L 

SÜLEYMAN b. YESAR 
( .)4~u~ l 

Ebu Eyyub Süleyman b. Yesar 
el-Hilal! el-Medeni 

(ö. 107 /725) 

Medineli meşhur 
yedi tabiln fakihinden biri. 

_j 

34 (654) yılında doğdu . İ ran asıllı Ye
sar'ın dört oğlundan biri olup daha az bi
linen künyeleri Eb Cı Abdurrahman ve Eb Cı 
Abdullah'tır. Babası ve kardeşleri gibi o da 
Hz. Peygamber'in hanımı MeymCıne'nin 

azatlısıydı ve onunla mükatebe akdi yap
mıştı. MeymCıne, Süleyman'ın vela hakkını 
daha sonra yeğeni Abdullah b. Abbas'a ba
ğışladı (İbn Hacer, IV, 229). Süleyman'ın 

yine Hz. Peygamber'in hanımı olan Ümmü 
Selerne'nin azatlısı olduğu da söylenir. Kuv
vetli rivayete göre 107'de (725) vefat etti. 

Tabiln dönemi fakihlerinin birinci taba
kasını teşkil eden, Medineli meşhur yedi 
fakih in de (fukaha-i seb 'a) içinde bulun
duğu on alimin en üstünü olarak Said b. 
Müseyyeb'le birlikte Süleyman b. Yesar'ın 

adı zikredilir (İbn Hablb, s. 161 ). Hasan b. 
Muhammed b. Hanefiyye, bir rivayete gö
re Malik b. Enes ve diğer bazı alimler onu 
Said b. Müseyyeb'den üstün saymış (İbn 
Sa 'd, Vll, 173; Zehebl, A'lfimü 'n-nübelfi', 

IV, 445, 446; İbn Hacer. IV, 229) , bizzatSaid 
b. Müseyyeb, Süleyman 'ın o günde yaşa
yan en bilgili kişi olduğunu söyleyip (İbn 
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SÜLEYMAN b. YESAR 

Sa'd, II , 330; Mizz!, XII , I04; Zeheb!, A'la
mü'n-nübela', IV, 446) bazı ilmi konular
da kendisine damşanları ona göndermiş
tir. 

Ömer b. Abdülazlz'in Medine valiliği dö
neminde onun danışma meclisinde bulu
nan (İbn Sa 'd, VII, 328) ve Medine çarşısı
nın düzenini sağlamakla görevlendirilen 
(a.g.e., VII, I73) Süleyman, özellikle Re
sQlullah devrinden beri süregelen uygula
malar (sünen-i maziye) ve Medineliler'in ic
maı hakkındaki bilgisiyle öne çıkar. İmam 
Malik'in geçmiş uygulamalar konusunda 
Medine'nin en bilgili kişilerinden biri say
dığı Süleyman (Fesev!, I, 549), önceki alim
lerin sözlerini aktarırken bunların görüş 
birliği içinde oldukları hususlara sıkça işa
ret etmiştir (mesela bk. Şafii, VII, 202; İbn 
Hazm, X, 47). "Abdurrahman b. Mehdi 
Malik'in, Malik Süleyman b. Yesar'ın, Sü
leyman ömer b. Hattab'ın görüşlerini be
nimserdi" şeklindeki rivayet de (Kadi iyaz, 
I, 400) Süleyman b. Yesar'ın sahabi kavil
lerinin sonraki nesillere intikalini sağlama 
hususunda önemli bir role sahip olduğunu 
ve Medine fıkıh çevresini etkilediğini gös
terir. Öte yandan İbn Hablb es-Sülemi, 
Malik'in el-Muvatta'da kullandığı "el-em
rü'l-müctema' aleyh indena" (bizde [Me
dine'de] üzerinde ittifak edilen görüş) ifa
desiyle içinde Süleyman'ın da bulunduğu 
meşhur on tabiin fakihinin fikir birliği et
tiği hususları kastettiğini belirtmektedir 
(et-TarTI] , s. 161) . Aynı zamanda kurradan 
olan (İbn Hibban, IV, 30 ı) ve Medine'de 
talak konularını en iyi bilenler arasında 
gösterilen (İbn Sa'd, II, 330; Zeheb!, A'la
mü'n-nübela', IV, 448) Süleyman b. Yesar 
ile ağabeyi Ata'nın fetvalarının değerlen
dirildiği rivayetlerde Ata'nın meselelere bir 
hakim gibi yaklaştığı vurgulanırken Süley
man'ın müftü sıfatının öne çıktığına dik
kat çekilir (Fesevi, I, 549-550) . 

Kuzey Afrika'ya gittiği söylenen (DİA, 
XXIX, 377) , Vel1d b. Abdülmelik zamanın
da Dımaşk'a seyahat eden, hadis konusun
da güvenilir olması yanında çok hadis ri
vayet edenler arasında zikredilen (İbn Sa'd, 
VII, 173) ve rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
yer alan Süleyman b. Yesar'ın kendilerin
den hadis rivayet ettiği bazı kişiler şunlar
dır: Cabir b. Abdullah, Rafi' b. Hadic, Ebu 
Said el-Hudrl, Hassan b. Sabit, Peygam
ber'in azatlısı Ebu Rafi'. Zeyd b. Sabit, Ebu 
Hüreyre, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. 
Ömer, Meymune, Ümmü Seleme, Aişe , 
Fatıma bint Kays, Abdullah b. Huzafe es
Sehmi, Urve b. Zübeyr ve kendi kardeşi 
Abdülmelik b. Yesar. Süleyman b. Yesar'
dan rivayette bulunan kişiler arasında da 
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şu isimler yer alır: Amr b. Dinar, Abdullah 
b. Dinar, Ebü'z-Zinad Abdullah b. Zekvan, 
Bükeyr b. Abdullah el-Eşec, Salih b. Key
san, Amr b. Meymun, İbn Şihab ez-Züh
rl, Mekhul b. Ebu Müslim, İbn ömer 'in 
azatlısı Nafi', Yahya b. Said el-Ensarl, Üsa
me b. Zeyd el-Leysl, Rebiatürre'y, Zeyd b. 
Eslem, Abdullah b. Ebu Bekir b. Muham
med, oğlu Abdullah b. Süleyman b. Yesar, 
ağabeyi Ata b. Yesar, Amr b. Şuayb, Ka
tade b. Diame. 
BİBLİYOGRAFYA : 
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SÜLEYMAN zATİ 
(ö. ll 75/1 761) 

Celveti şeyhi , şair. 
_j 

109S'te (1684) Gelibolu'da doğdu. Sur
salı veya Keşanlı olduğu kaydedilmektey
se de kendisi Mittah u '1-mesail adlı ese
rinin mukaddimesinde Gelibolulu olduğu
nu söyler. Onun Sursalı diye gösterilmesi 
tahsilini ve seyrü sülGkünü burada tamam
laması, Keşanlı olarak gösterilmesi ise bu 
şehirde uzun yıllar irşad faaliyetinde bu
lunması sebebiyledir. İsmail Hakkı Bursevl'
nin halifesi olan Süleyman Zati1135 (1722) 
yılı başlarında şeyhi tarafından irşad göre
viyle Gelibolu'ya gönderildi. Şeyhinin ve
fatının (1137/ 1725) ardından Keşan'a ge
lip burada açtığı tekkede irşad faaliyetle
rini sürdürdü. Kaynakların çoğunda Süley
man Zati'nin 11 S 1 (1738) yılında Keşan'
da vefat ettiği kaydedilmektedir. Edirneli 
Ahmed Bad! ise ölüm tarihini, halifesi Ali 
Senai Efendi'nin şeyhin vefatı için yazdığı 
tarih manzumesinden hareketle 22 Ce
maziyelewel 1175 (19 Aralık 1761) şeklin
de verir. Ali Senai Efendi bir manzumesin
de şeyhinin kabri üzerine 1763'te bir tür
be inşa edildiğini söyler. 

Süleyman Zati'nin vefatından sonra ye
rine oğlu Hüseyin Şah! Efendi geçmiştir. 

Tekkenin daha sonraki şeyhleri hakkında 
bilgi bulunmamaktadır. Keçecizade İzzet 
Molla'nın Mihnetkeşfın'ında yer alan, "Ne 
Kadirl var anda ne hod Halveti 1 Fakat tek-

ye-i Zat! vü Celveti/ O şehre melaz olmuş 
ol nlk zat 1 Bulur iltica eyleyenler necat" 
şeklindeki beyitlerinden Süleyman Zati'
nin Keşan 'da etkili olduğu anlaşılmakta
dır. Süleyman Zati'nin türbesi zamanla 
harap olmuş, Gelibolu sancağı idare mec
lisinin mazbatasıyla hazine-i hassa tara
fından tamiri talep edilmiş , onarım ça
lışması 1900'de tamamlanmıştır. Hüse
yin Vassaf burayı "ziyaretgah-ı uşşak" diye 
nitelediğine göre XX. yüzyılın ilk çeyreğin
de ayakta olan türbe günümüze ulaşma
mıştır. Süleyman Zatl'nin oğlu Hüseyin Şa
hi'nin yanı sıra Ali Senai, Mustafa Efendi, 
Şarköylü Ahmed Fahreddin Efendi, Seyyid 
Ebubekir Efendi adlı dört halifesi olduğu 
bilinmektedir. Bunlardan Ali Senai Efendi 
bazı kaynaklarda oğlu diye gösterilmek
teyse de bu bilgi yanlıştır. Divan sahibi bir 
şair olan Ali Senal Efendi, Edirne'de bir 
Celvetl tekkesi açmış, 1786 yılında bura
da vefat etmiştir. Şiirlerinde "Zati" mah
lasını kullanan Süleyman Efendi'nin Niya
zi-i Mısri ve İsmail Hakkı Bursevi'nin tesiri 
altında olduğu görülmektedir. Sursalı Meh
med Tahir, onun irfan sahibi kamil bir zat 
olup şiirlerinde İsmail Hakkı Bursevi'nin 
ruhaniyetinden istifade ettiğinin açıkça 
görüldüğünü söyler ; Hüseyin Vassar ise 
şiirde ve tasawufta yüksek bir seviyeye 
ulaştığını belirtir. 

Eserleri. 1. Div an. 1841 yılında bası
lan divanın çeşitli kütüphanelerde yaz
ma nüshaları vardır (meselil bk. Süleyma
niye Ktp., Haşim Paşa, nr. 92) 143 gazel, 
"Kaside-i Hacc-ı Ma'neviyye" başlıklı otuz 
sekiz beyitlik bir kaside ve "tarih-i te'I1f" 
başlıkl ı iki beyitten meydana gelen eser 
müellifin Sevanihu 'n-nevadir'i ile birlik
te Mehmet Arslan tarafından Latin harf
leriyle yayımlanmıştır (Sivas ı 994). z. Se
vanihu 'n-nevadir ii ma'rifeti'l-anasır 
(Süleymaniye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 3429/2). Mesnevi tarzında kaleme alı
nan 846 beyitlikeser bazı kütüphane kayıt
larında Mecmau'l-anasır ve menbau's
serair adıyla da geçmektedir (i stanbul 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, 
nr. 270/4). Eserde anasır-ı erbaa, varlıkla
rın zuhuru, alem-i saglr, alem-i kebir, nef
si tanıma, insan tabiatı ve akl-ı kül, akl- ı 

münebbih, akl-ı maad, akl-ı maaş gibi hu
suslar yer almaktadır. 3. Miftahu'l-mesfı
il. Ahiret, levh-i mahfGz, mukadderat, ha
dis-i kudsi, mebde ve mead, insan ve cin
lerin yaratılış sebebi , tenasüh, namazın 
sırları gibi konuları ihtiva eden eser bazı 
kaynaklarda ve kütüphane kayıtlarında Yir
mi Üç Es'ile-i Mutasavvıianeye Cevab-


